PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Servicii diagnostice şi terapeutice

Nr. crt.

Denumire procedură
diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii

Specialităţi clinice care pot efectua
serviciul respectiv

c1

c2

A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte

1

biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*)

2

recoltare material bioptic
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie:
punctaj 20 puncte
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie,
autorefractometrie), astigmometrie
tonometrie; pahimetrie corneeană

1
2
3

1
2
3
4
5

x
oftalmologie, neurologie şi neurologie
pediatrică numai pentru oftalmoscopie*)
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică
x

Valoare minim
garantată a
Puncta
punctului pe
j
serviciu în
vigoare (lei)

c3

c4

c5=c3*c4

c6=c5+c5*20%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10
10
x

oftalmologie
oftalmologie

20
20

examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) ORL
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale
simple: punctaj 15 puncte
extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră,
segment anterior
oftalmologie
tamponament posterior şi/sau anterior ORL
ORL

20

6
7

extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe;
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie
tratament chirurgical al traumatismelor ORL
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau
diatermie
inserţia dispozitivului intrauterin

8

tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate
superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare,
dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv
îndepărtarea firelor, pansament)

x

Tarif decontat Tarif decontat
de casa de
de casa de
asigurări de
asigurări de
sănătate
sănătate
pentru medic pentru medic
specialist (lei)
primar (lei)

x
15
15

ORL
ORL
ORL

15
15
15

ORL
obstetrică- ginecologie

15
15

dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică, ortopedie și
traumatodologie

15

Nr. crt.

Denumire procedură
diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii

c1

Specialităţi clinice care pot efectua
serviciul respectiv

Valoare minim
garantată a
Puncta
punctului pe
j
serviciu în
vigoare (lei)

c3

10

terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular,
periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)

11

terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide
sebacee, lipoamelor neinfectate

12

terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid,
furunculozei

13

terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului
posttraumatic

c2
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică
chirurgie generală, chirurgie plastică
estetică şi microchirurgie reconstructivă,
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie pediatrică

terapia chirurgicală a granulomului ombilical

chirurgie generală, chirurgie plastică
estetică şi microchirurgie reconstructivă,
chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică

15

terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii

chirurgie generală, chirurgie plastică
estetică şi microchirurgie reconstructivă,
ortopedie şi traumatologie, obstetrică –
ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie
cardiovasculară, neurochirurgie, urologie,
chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică

15

9

14

15

terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10%

15

15

15

15

15

c4

Tarif decontat Tarif decontat
de casa de
de casa de
asigurări de
asigurări de
sănătate
sănătate
pentru medic pentru medic
specialist (lei)
primar (lei)
c5=c3*c4

c6=c5+c5*20%

Nr. crt.

Denumire procedură
diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii

Specialităţi clinice care pot efectua
serviciul respectiv

c1

16

tratamentul plăgilor

17

terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al
intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină
extrauterină operată, histerectomie, endometrioză
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale
complexe: punctaj 25 puncte
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon
periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul
vestibul nazal, othematom
extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii
superioare
manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist
vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii
vulvă, vagin, col
cauterizare de col uterin

18

1
2
3
4
5
6
7
8

electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor
cutanate/leziune
terapia chirurgicală a flegmoanelor
terapia chirurgicală a hematomului
dilataţia stricturii uretrale
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale
simple: punctaj 7 puncte

c2
chirurgie generală + toate specialităţile
chirurgicale
urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie
generală

obstetrică- ginecologie, chirurgie generală
x

Valoare minim
garantată a
Puncta
punctului pe
j
serviciu în
vigoare (lei)

c3

x

25

obstetrică- ginecologie
obstetrică- ginecologie
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie
reconstructivă
chirurgie
chirurgie
urologie, chirurgie

25
25

x

toaleta auriculară unilateral (două proceduri)

ORL

7

2

administrare tratament prin injectarea părţilor moi
(intramuscular, intradermic şi subcutanat)

toate specialităţile

7

administrare tratament prin puncţie intravenoasă

toate specialităţile

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25
25
25
25

1

1

c6=c5+c5*20%

15

ORL

x

c5=c3*c4

15

25

G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de
complexitate medie: punctaj 11 puncte

c4

15

ORL

x

Tarif decontat Tarif decontat
de casa de
de casa de
asigurări de
asigurări de
sănătate
sănătate
pentru medic pentru medic
specialist (lei)
primar (lei)

x
11

Nr. crt.

2
3

Denumire procedură
diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii

Specialităţi clinice care pot efectua
serviciul respectiv

c1

c2

infiltraţii nervoase regionale
instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată
de pacient
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale
complexe: punctaj 14 puncte

1
2

puncţii şi infiltraţii intraarticulare
instilaţia uterotubară terapeutică

3

blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică)
I. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20
puncte
tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii
antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene,
metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange
tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei,
umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul
fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului,
scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital,
cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură
musculară
tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei,
entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat
cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei,
spondilolistezisului, rupturii musculare

1

2

3

Valoare minim
garantată a
Puncta
punctului pe
j
serviciu în
vigoare (lei)

c3

anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie,
ORL, chirurgie generală, ortopedie şi
traumatologie, ortopedie pediatrică,
obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică
estetică şi microchirurgie reconstructivă,
neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară

11

anestezie şi terapie intensivă

11

x
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, reumatologie, geriatrie şi
gerontologie
obstetrică- ginecologie
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, reumatologie, neurologie,
neurologie pediatrică
x

x

Tarif decontat Tarif decontat
de casa de
de casa de
asigurări de
asigurări de
sănătate
sănătate
pentru medic pentru medic
specialist (lei)
primar (lei)

c4

c5=c3*c4

c6=c5+c5*20%

x

x

x

x

x

x

14
14
14
x

ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie generală

20

ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie generală

20

ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie generală

20

